DE NTB VOOR

ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN
ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN
COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN) ORGANISEREN?
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De NTB richt zich op drie doelgroepen
•
•
•

bestaande laagdrempelige organisaties (breedtesport, lokaal/regionaal gericht)
bestaande ambitieuze organisaties (gericht op doorgroei naar bv. EK’s en WK’s)
nieuwe organisaties

Deze organisaties hebben ieder hun eigen ambitie en vraag
•
•
•

Ik wil voor het eerst een evenement organiseren. Wat komt daar allemaal bij kijken?
Ik wil dat mijn evenement veel deelnemers trekt, die ook weer terug komen.
Hoe doe ik dat?
Ik wil mijn evenement naar een nog hoger (top)niveau brengen. Wie kan mij hierin
van advies voorzien?

Een succesvolle wedstrijd organiseren is niet eenvoudig. Daarbij willen organisatoren van
triathlons en andere combiduursporten zo min mogelijk rompslomp en zoveel mogelijkheid
vrijheid, zonder te veel bemoeienis van gemeenten, de bond en andere derde partijen.

De NTB helpt organisatoren met het bereiken van hun ambities

Diensten van de NTB
De NTB biedt haar organisaties praktische ondersteuning, gedurende het
gehele proces: vanaf het ontstaan van het idee voor een evenement tot en
met het uitreiken van de prijzen.
•
•
•
•
•
•
•

www.ntbinschrijvingen.nl - voor snelle en uniforme inschrijving van deelnemers,
registratie en uitslagenverwerking
Leenhelmen voor beginnende atleten
Inzet van officials (juryleden) tijdens wedstrijden
Verzekeringen
Draaiboeken
Bidbookondersteuning, sportstimuleringsactiviteiten
NTB persdienst, uitslagenverwerking richting (landelijke) media

VOORBEELD
Hoe kan de NTB organisaties praktische ondersteuning bieden?
Martin Pieters van de Stichting Triathlon Holten: “Holten heeft in 2007 de ambitie
uitgesproken om het EK Triathlon 2009 in Holten te organiseren. De NTB heeft ons
daarbij geholpen met zowel praktische zaken als de samenstelling van het
zogenaamde ‘bidbook’ en uiteindelijk zelfs met het aanbieden daarvan bij de
Internationale Triathlon Unie (ITU). Zonder die steun hadden we het EK nooit kunnen
verwerven! En na het succesvol verlopen EK kregen we in 2012 met evenveel succes
opnieuw de steun van de NTB bij het bid voor het EK voor neosenioren in 2013. Ook
dat evenement werd aan Holten toegewezen.”

Maar ook voor advies kunnen de organisaties bij de NTB terecht
•
•
•
•
•

Regionale accountmanagers zijn beschikbaar voor advies in elke fase van een
evenement.
NTB-gedelegeerden denken al in een vroeg stadium mee bij de organisatie van een
evenement.
De NTB houdt het zicht op actuele ontwikkelingen in de sport, zoals veranderde
regelgeving en speelt daar indien nodig tijdig op in.
De NTB verzorgt opleidingen en bijscholingen voor trainers en officials.
De NTB biedt hulp bij het opstarten van evenementen, onder meer met behulp van een
compleet evenementenpakket.

De NTB is aangesloten bij NOC*NSF, ETU en ITU en onderhoudt contacten met VWS,
Olympische Netwerken, etc. In deze hoedanigheid is de bond nadrukkelijk betrokken bij
beslissingen die de sport rechtstreeks aangaan

VOORBEELD
Hoe kan de NTB organisaties begeleiden?
De steeds veranderende internationale regelgeving (door de ITU bepaald) leek de laatste
jaren steeds meer problemen op te leveren voor de atleten. Mede dankzij het protest dat
de NTB hierover bij de ITU heeft ingediend is een belangrijk deel van die regelgeving
teruggedraaid. De NTB blijft continu alert op regelgeving die de verenigingen en
organisaties in de problemen kan brengen.

De NTB biedt toegang tot netwerken zoals andere organisatoren, gemeenten of internationale organen.
Of het nu gaat om het delen van kennis, aanvragen van subsidies, of een internationale
status – als geen ander opent de NTB deuren die anders gesloten zouden blijven.
•
•
•
•
•

De NTB organiseert jaarlijks een congres, waar organisatoren, bestuurders, triatleten en
andere betrokkenen elkaar vinden.
De NTB behartigt de belangen van Nederlandse organisatie op nationaal en internationaal niveau.
De NTB kent de weg naar subsidieverstrekkers.
De NTB organiseert circuits met daaraan gekoppelde ranglijsten, waardoor de
meerwaarde van de evenementen toeneemt (aantal deelnemers stijgt).
De NTB initieert samenwerking met andere bonden.

VOORBEELD
Hoe geeft de NTB organisaties toegang tot netwerken?
Hans Geerts, toenmalig voorzitter van de Stichting Beach Challenge Den Haag: “Als
organisatie opteerden we voor een Europees Kampioenschap Crosstriathlon in
onze stad. Daarvoor hadden we ook de medewerking van de gemeente Den Haag
nodig. Dankzij de actieve inbreng van en samenwerking met de directeur en voorzitter
van de NTB is het ons gelukt om met het gemeentebestuur een convenant af te
sluiten rond onze gezamenlijke ambitie om dit te realiseren. Dit heeft er inmiddels toe
geleid dat we niet alleen het EK van 2012 toegewezen hebben gekregen, maar zelfs
het WK voor 2013!”

De NTB zorgt voor de promotie van de sport en biedt promotiemogelijkheden
aan organisatoren, om hun evenement onder de aandacht van een (nog)
grotere doelgroep te brengen.
•

•
•
•

De NTB geeft aandacht aan de sport via het magazine Triathlon Sport, de websites
www.triathlonbond.nl en www.ntbinschrijvingen.nl (met de complete
wedstrijdkalender), sociale media als Facebook en Twitter, de digitale nieuwsbrief,
persberichten, etc.
De NTB verstrekt promotiemateriaal, zoals posters, ﬂyers, stickers, diploma’s,
leskaarten en ansichtkaarten aan sporters, verenigingen en organisaties.
De NTB levert een bijdrage aan beeldmateriaal (video’s) t.b.v. Sport.nl en Triathlon TV.
De NTB stimuleert de aanwezigheid van toptriatleten en NTB-bestuurders bij
evenementen. Dit geeft extra cachet aan evenementen.

VOORBEELD
Hoe kan de NTB ondersteunen bij de promotie van een evenement?
Leo Meewisse coördinator van het NTB X-Athlon crosscircuit: “In 2004 zijn wij vanuit
het veld begonnen met de Xterra Benelux Tour. Nadat we verder zijn gegaan als XAthlon circuit hebben we bij de NTB aangeklopt, om dit circuit van crosstri- en
duathlons dáár onder te brengen. Het werd steeds moeilijker om met een beperkt
aantal vrijwilligers de activiteiten in te vullen. Inmiddels maken we dankbaar gebruik
van de faciliteiten van de NTB. Het circuit is volwaardig opgenomen in de reeks van
NTB-circuits. Dit betekent een verdere continuering van de crossevenementen en het
circuit”.

Financieel
De NTB is een kleine, slagvaardige organisatie met beperkte middelen. Slechts 20% van de
inkomsten van de NTB komt van evenementenorganisatoren en verenigingen; 60% komt van
subsidieverstrekkers en de overige 20% komt uit de contributies van leden.

De NTB is onmisbaar voor de organisatie van een succesvol combiduursportevenement.
Dankzij de NTB zijn er eerlijke, uniforme wedstrijden die
voldoen aan internationale spelregels.
Er is eigenlijk niet veel wat we niet doen om organisatoren te helpen met het bereiken van
ambities. Daarom doet de NTB de oproep: “Daag ons uit. We denken graag met u mee!”
Tel. 030 – 751 37 70
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info@triathlonbond.nl

www.triathlonbond.nl
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